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Onderwerp : concept liquidatieplan GR ISWI 

Voorgestelde beslissing:

- zienswijze kenbaar maken m.b.t. het concept liquidatieplan GR ISWI

Aanleiding

De gemeenschappelijke regeling ISWI (GR ISWI) voert voor de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek de 
Participatiewet (Pw) uit. Beide gemeenten gaan de uitvoering van de Pw vanaf 1-1-2016 apart van elkaar 
vormgeven. Voorgaande leidt er toe dat de GR ISWI dient te worden opgeheven. 

De opheffing van de GR ISWI vindt plaats bij eensluidende besluiten van de beide Raden en Colleges. 
Onderdeel van de besluitvorming is de wijze waarop – naast de personele vraagstukken - de vereffening van 
het vermogen en de overdracht van exploitatie, schulden en bezittingen van de GR ISWI plaats gaat vinden. 
Deze afspraken worden vastgelegd in een liquidatieplan. 

Het streven is dat de beide gemeenteraden en de colleges in november 2015 besluiten tot opheffing van de 
GR ISWI. Dat betekent vervolgens dat het AB ISWI medio september 2015 het liquidatieplan moet hebben 
vastgesteld. Alvorens het AB ISWI tot besluitvorming over zal gaan, worden het college en de gemeenteraad 
van de beide gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze t.a.v. het liquidatieplan kenbaar te maken. 

Wat wordt met beslissing bereikt

 kennisnemen van de visie van de gemeenteraad m.b.t. het liquidatieplan.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De kosten en opbrengsten worden op een verantwoorde manier verdeeld.
Bij de verdeling van kosten en opbrengsten wordt aangesloten bij de verdeelsleutels zoals gebruikelijk 
tussen Oude IJsselstreek en Aalten m.b.t. de verdeling van de uitkeringskosten en de uitvoeringskosten.  

Kanttekeningen
a. Nog niet alle gegevens zijn bekend.  

Het liquidatieplan is gebaseerd op de jaarrekening 2014, de verwachte mutaties in 2015 en een – 
met de kennis van dit moment - doorkijk naar de situatie na 1-1-2016. De financiële cijfers geven 
zodoende een eerste onderbouwde prognose.  

Kosten, baten, dekking

Het (eigen) vermogen van de GR ISWI per 31-12-205 is begroot op € 2,2 miljoen. De belangrijkste financiele 
risico’s betreffen:

- de kosten huur van de F. Daamenstraat. De kosten worden begroot op een bedrag ad 1,1 miljoen. 
Onderzocht wordt hoe deze kosten verlaagd kunnen worden;

- de frictiekosten verbonden aan het Sociaal Plan. Naar verwachting zullen de frictiekosten verbonden 
aan het Sociaal Plan pas begin 2016 duidelijk worden als alle medewerkers zijn geplaatst; 

- Hypothecaire leningen aan personeel ad € 1,5 miljoen. Momenteel wordt door Deloitte onderzocht 
hoe hier mee om gegaan kan worden. Uitgangspunt daarbij is dat de medewerkers hier zo min 
mogelijk last van hebben.  



Uitvoering

Planning
 Op 22-09 en 24-09 worden respectievelijk de gemeenteraad van Aalten en Oude IJsselstreek in de 

gelegenheid gesteld hun mening m.b.t. het concept liquidatieplan kenbaar te maken
 Vervolgens besluit het AB GR ISWI om aan de gemeenteraden en de colleges van beide gemeenten 

voor te stellen de gemeenschappelijke regeling op te heffen aan de hand van de afspraken in het  
liquidatieplan;

 In de raadsvergadering van november 2015 wordt het definitieve opheffingsbesluit ter besluitvorming 
voorgelegd,  

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga S.P.M. de Vreeze
secretaris wnd. burgemeester
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